
Disiplinler Arası Çocuk Hakları Ansiklopedisi 

MADDE BAŞLIĞI (İngilizce Karşılık) 

(Boş bırakılacak alan) 

YAZIM KURALLARI 

Yazar Ad Soyad1  

Yazar Ad Soyad2  

Genel Kurallar 

Yazım şablonunda metnin biçimsel özellikleri tanımlanmıştır. 
İçeriğinizi bu şablon üzerinde oluşturabilirsiniz. Madde başlığı 
Cambria yazı tipinde, büyük harflerle ve 14 pt olarak yazılacaktır. 
Madde başlığının yanında kavramın İngilizce, Arapça ve Farsça 
karşılıkları yer alacaktır.3Belirgin bir gereksinim olmadıkça dipnot 
kullanımından kaçınılmalı ve bilgilerin metin içinde verilmesine özen 
gösterilmelidir. Metnin ana gövdesi Times New Roman 11 pt ve tek 
satır aralığında yazılacaktır. Paragraflar arasındaki boşluk 6 nk(sonra) 
olarak belirlenmiştir. Paragrafların ilk satırı 1 cm girintili olarak 
başlatılacaktır. Metin iki yana yaslı olarak ayarlanacaktır. Metin 
uzunluğu 1500-2.500 kelime arasında olmalıdır. 

Yazar Bilgileri 

Yazar isimleri makale başlığının altında unvan belirtilmeden, 
ismin/isimlerinilk harfi büyük, soyad/soyadları büyük harf olacak 
şekilde yazılmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı, koyu ve 11 punto 
olarak hazırlanmalı, birden fazla yazar olması durumunda yazarların 
adı ve soyadı alt alta yazılmalıdır. Yazarların unvanı, çalıştığı kurum, 
elektronik posta adresi ve ORCID numaraları gibi bilgilere dipnot 
olarak yer verilmelidir. 

Sayfa Düzeni 

Ansiklopedi için hazırlanacak yazılarınbu Word şablonu 
kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Şablona uygun olaraksağ ve 
sol kenarlarda 2,5 cm, üst ve alt kenarlarda 2 cm boşluk bırakılmalıdır. 

1Unvan, Kurum Bilgisi, ORCID ID, Mail adresi 
2 Unvan, Kurum Bilgisi, ORCID ID, Mail adresi 
Dipnotlar gösterildiği şekilde Times New Roman 9 pt ile yazılacaktır. 
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Madde İçeriği 

Öncelikle varsa eş anlamlı kavramlar yazılmalı ve kavramın tanımı 
yapılmalıdır. Kavramın etimolojisi, tarihi ve kavramsal gelişimine, 
çocuk hakları ile bağlantısına, kavram üzerindeki tartışmalara, 
hukuksal düzenlemelere, varsa diğer ülke örneklerine, kavramla ilgili 
konuların güncel durumuna ilişkin bilgiler literatür ışığında açıklayıcı 
olacak biçimde yer verilebilir. Oluşturulan içeriğe göre verilen 
açıklamalar alt başlıklar halinde sunulabilir. Alt başlıklar Times New 
Roman 11 pt koyu şekilde yazılmalıdır. 

 Madde hakkında gelecekte olabilecek gelişmeler, tartışmaların
nereye doğru evrilebileceği, kavramın politikaları uygulamaları,
toplumsal düzeni, bilimsel alanı nasıl etkileyebileceği vs.yönündeki
kestirimler “Gelecekteki Yönelimler” başlığı altında verilmelidir.

 Kavramın ilişkili olduğu diğer kavramlar “İlişkili kavramlar” başlığı
altında İngilizce karşılıkları ile sıralanmalıdır.

 Kavram hakkındaki temel okumalar “Tavsiye Edilen Okumalar”
başlığı altında Chicago kurallarına göre sıralanmalıdır.

 Kavramın açıklanmasında kullanılan kaynaklar referanslar
başlığı altında son not olarak verilmeli Chicago sistemine
göre listelenmeli  ayrıca bir kaynakça yapılmamalıdır

Tablolar ve Şekiller 

Tablo başlığı ve tablo metinleri tek satır aralığında ve 10 punto 
olmalıdır. Tablo başlıkları, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak 
şekilde, sola dayalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablolara numara 
verilmelidir. Grafikler, çizelgeler, çizimler ve resimler “Şekil” olarak 
başlıklandırılmalıdır. Şekiller de numaralandırılarak, başlıklardaki 
kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, 10 punto, tek satır 
aralığıyla ve sola dayalı yazılmalıdır. Herhangi bir yerden (internet, 
kitap vb.) alınan şekil, fotoğraf ve diğer görsellerin kaynakçası 
gösterilmelidir. 

Tablo 1. Tablo başlığı 

Metin Metin Metin 

Metin Metin Metin 

Metin Metin Metin 

Metin Metin Metin 

Metin Metin Metin 

Metin Metin Metin 
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Şekil 1. Cinsiyet Değişkeni Frekans Dağılımı 

Kaynak gösterimi 

Kavramın açıklanmasında kullanılan kaynaklar referanslar başlığı altında son not 
olarak verilmeli Chicago sistemine göre listelenmeli  ayrıca bir kaynakça 
yapılmamalıdır 

CHICAGO KULLANIM ÖRNEKLERİ SİTEMİZDE YER ALMAKTADIR 

Diğer Önemli Hususlar 

Seçilen madde başlıkları ile ilgili teklifler alan editörleri tarafından 
değerlendirilecektir. Hazırlanan madde metinleri çift kör hakem 
sistemi ile değerlendirilecektir. 

Her yazar en fazla 3 madde yazarlığı yapabilir.Her madde yazarından aynı 
zaman da hakemlik de beklenmektedir. Bu nedenle Madde yazarları hakemlik 
yapabilecekleri en az 2 madde belirlemelidir. 

Kadın; 
41,9 

Erkek; 
58,1 

Kadın 

Erke 




